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 נטורים יקרים, מ

 
 
 !נדרשת פעולה  שנימחזור  – AQUA ADVENTUREעונת פתיחת  .1

 
 כפי שהבטחנו לכם. יוניהפסטיבל האזורי שיתקיים ב נערכים לקראתשאתם פעילות ואנו מקווים כי התחלתם כבר את ה

 משאביםכל הלשם כך, מבקשים להפנות אתכם לו ,אתכם לכל אורך מחזור הפעילותאנחנו נלווה  ,בסמינר המקצועי
 לכם במפגשים עם הקבוצות:  עומדים לרשותכם ושיעזרו והפעילויות אשר 

 
 האם קראתם? -אוגדן הדרכה

מדריך למנטור, מסמך האתגר ומדריך כוללת: חוברת הדרכה ה ,בין היתר ,מאיתנוה רשומה ומשולמת מקבלת כל קבוצ
ובמיוחד את "המדריך להנחיית קבוצות".  ,אנו ממליצים בחום )!( לקרוא את אוגדן ההדרכה שקיבלתםלהנחיית הקבוצות. 

מפגשי שיא דפי עבודה, קטעי קריאה, עילות, מדריך זה כולל המלצות לפעילויות לכל המפגשים המתוכננים במחזור הפ
  פעילויות גיבוש ועוד..

 
 ראיתם? האם -מאגר משאבים

הקשורים  םומשאבי ,חלקים: משאבים כלליים, משאבים הקשורים בעבודת החקר 3-ולק לזה נמצא באתר שלנו ומחמאגר 
ת הורים, לאסיפ בהם במפגשים השונים, מצגת עזרימקורות מידע נוספים שתוכלו לה. במאגר תוכלו למצוא LEGO-ל

 ועוד...  WeDo-ה ערכת של למדריך לחוברת קישורהוראות הרכבה של ערכת ההשראה, פעילויות לבניית קבוצה, 
  כאןהקליקו  -קישור למאגר משאבים ל
 

 הקליקו ושתפו  -משאבי עמיתים
ולשם כך,  ,אנחנו מאמינים בשיתוף ועזרה הדדית ,בפרט FIRST LEGO League Jr -ו ,בכלל FIRSTכחלק מקהילת 

קישורים למצגות ופעילויות שונות של קבוצות הפועלות במקביל חלק זה כולל: דף ייעודי משותף למנטורים.  הקמנו באתר
גם נשמח מאוד אם תעבירו לנו חומרים נוספים על מנת ש אליכם. בדף קיים עוד הרבה מקום לשיתופים נוספים שלכם ואנו

 . הנות מהםיקבוצות אחרות יוכלו ל
 jr.fll@firstisrael.org.il-מייל לשליחת חומרים

  כאןהקליקו  -קישור למשאבי עמיתים
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 לינקים רלוונטים באתר -משאבים לשימוש המדריכים (1)
 , הרפתקאות בטיפות AQUA ADVENTUREעונת של סגירת הרישום למחזור השני  (2)
 לכל קבוצה שמעוניינת להשתתף בפסטיבל  -טופס ויתור והסכמה (3)
 הכניסה חופשית וכולם מוזמנים - FRC תוכנית הזמנה לתחרות הגמר של (4)

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstisrael.org.il/copy-of-9
https://www.firstisrael.org.il/copy-of-9
https://www.firstisrael.org.il/jrfllresource
https://www.firstisrael.org.il/jrfllresource
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 זה הזמן להכנס ולהרשם!  –.FIRST LEGO League Jrקבוצת הפייסבוק של 

בקבוצה זו תוכלו לשתף את שאר . FIRST LEGO League Jrלמנטורים של קבוצות פייסבוק מיועדת כל כולה הקבוצת 
 הקבוצות בפעילות שלכם, לשאול שאלות, להתייעץ, להתעדכן בחדשות האחרונות ובכל מידע אחר שיועלה לעמוד.

 בפייסבוק על ידי הקבוצה מותנה באישור בכתב של הורי הילדים ובאחריות המנטור.*הערה: פרסום תמונות 
 איך זה עובד? 

 .ונדאג לאשר אתכם להצטרפות לקבוצה מכיוון שמדובר בקבוצה סגורה, שלחו בקשה
    כאן -קישור לדף הפייסבוק

 
: בדוא"ל  FIRST LEGO League Jrתוכנית  רכזת ,מוזמנים לפנות למורןהנכם  -לתמיכה ועזרה בנושא הפעילות

jr.fll@firatisrael.org.il 
 

 בדוא"ל:  מוזמים לפנות לערן שריון מחברת רובוטק -WeDo-ולערכת הה LEGO-לתמיכה ועזרה בכל הקשור ל

 support@robotec.co.il 
 
 לידיעה! -מחזור שניהרפתקאות בטיפות,  AQUA ADVENTUREעונת לסגירת הרישום  .2

 

  11.3.18 -ה ,ולכן אנחנו נאלצים לסגור את הרישום החל מתאריך זה ,מכסת הקבוצות המשתתפות בעונה מלאה

 . נדאג לעדכן בפרטי הרישום לעונה הבאה.  19.3.18 -ה ,ולא בתאריך הרשמי שנקבע

 

 נדרשת פעולה!  -טופס ויתור והסכמה .3

ו נ. אעל טופס ויתור והסכמהילדי הקבוצה , מתבקשות להחתים את הורי פסטיבליםבקבוצות המעוניינות להשתתף 
 לרגע האחרון.  תכבר עכשיו להורים ולא לחכו םהרלוונטייממליצים בחום להעביר את ההנחיות והלינקים 

 

 . בטופס שיוזןיתקבל אישור לדוא"ל  ,לאחר שליחתו .םריהוע"י הימולא הטופס  שלב ראשון:

 כאן נמצא  -טופס ידניקישור ל|  כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופסלנוחיותכם, 

, המנטור יישלח  לאחר מכן .הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק ילדיעל המנטור לוודא שכל הורי  שלב שני:

 כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור. "הצהרת מנטור" -ךטופס אישור על השלמת התהליאלינו 

   jr.fll@firstisrael.org.il יש לשלוח לדוא"ל)ורק אותו( החתום "הצהרת המנטור" טופס את 

  153-509040466. לפקסאו 

 !פסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב -ליבכםתשומת ל

 

  לידיעה!-FIRST Robotics Competitionהגמר של תוכנית הזמנה לתחרות  .4

זהו אירוע כייפי  ם מוזמנים.כוכול ,בהיכל מנורה מבטחים. הכניסה חופשית 28-29.4.18האירוע יתקיים בין התאריכים 

  כאןלפרטים נוספים הקליקו  -במיוחד ואנו ממליצים מאוד להגיע ומסקרן

 
 

 ! לכולנו ה ומעשירהנבהצלחה לכל המנטורים החדשים והוותיקים, שתהיה עונה מה

 ישראל                       FIRST צוות
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